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Aby do tego jednak doszło, musimy w ciąż m odlić się do Ojca o łaskę jed ności wzorem  
Chrystusa i to m odlić się wraz z naszym i braćmi odłączonym i, bo w tedy cel, jakim  jest  
zjednoczenie, staje się bliższy. Z m odlitwy rodzi się i dojrzewa wewnętrzna przemiana 
serca, n ieodzow ny warunek w szelk iego szczerego poszukiwania jedności.

M ódlm y się w ięc słow am i papieża Pawła VI: „N iech  D uch Święty prowadzi nas drogą  
pojednania, abyjedność naszych K ościo łów  stawała się corazjaśniejszym  znakiem  nadziei 
i pocieszenia  dla całej ludzkości”.

dk. Jacek Stała

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO -  31 V 1998

Duchu ogniu, Duchu wichrze!

Energia psychiczna, kosm iczna siła, uzdrawiająca m oc -  to tylko niektóre z określeń  
ducha, jakie znajdujemy w  różnych m chach religijnych, sektach i w spólnotach w yznanio
wych, tak bardzo dynam icznie rozwijających się niem al na naszych oczach. W  tej perspek
tywie przeciętnem u człow iekow i duch zaczyna się kojarzyć z jakim ś bezosobow ym  poten
cjałem  energetycznym  wpisanym  w  otaczającą go rzeczyw istość. P ow yższa w izja ducha 
m oże z jednej strony budzić uzasadniony lęk  i poczucie zagrożenia płynące z  nieznanego 
świata, a z  drugiej strony m oże rodzić pokusę manipulacji, m agicznego wyzyskania dla 
siebie owej tajemniczej potęgi. B ez  wątpienia świat ducha jaw i się dzisiejszem u cz łow ie
kow i jako nie dająca się przeniknąć tajemnica. D zieje się tak m iędzy innymi dlatego, że 
należy on  do rzeczyw istości pozostającej poza bezpośrednim  zasięgiem  doświadczenia  
zm ysłow ego, którego to św iadectwo w  bardzo w ielu  wypadkach stanowi dla w spółczesne
go świata jedyne kryterium prawdziwości.

O wo niepokojące um ysł ludzki misterium ducha, będąc poznaw czo nieprzenikalnym  
dla światła sam ego tylko rozumu, dom aga się jednak jak iegoś ujaśnienia, dom aga się jak ie
goś objawienia. D ziś w łaśnie obchodząc uroczystość Zesłania D ucha Świętego otrzymuje
my ow o światło poznania, stajemy się b ow iem  świadkami niezwykłej manifestacji Ducha. 
Tenże Duch, choć objawia siebie przyjmując postać wichru i ognia, nie jest  jednak jakąś 
kosm iczną energią, ale udziela się A postołom  jako Osoba, jako Ten, Którego wyznajemy 
równym Ojcu i Synowi, wraz z  nimi tworzącym  nierozdzielnąjedność Trójcy Świętej. D uch  
Święty nie je st  czym ś, jest  Kim ś. Zostaje O n zapow iedziany przez Jezusa Chrystusa jako  
Ten, który uczy, przypomina, świadczy, prowadzi do prawdy. To dzięki N iem u, jak  nam to 
pow iedział dziś św. Paw eł w  drugim czytaniu, uznajemy Jezusa za  Pana i jesteśm y ludźmi 
wierzącymi. To dzięki N iem u Zmartwychwstały Pan uobecnia się pośród nas w  Euchary
stii, dzięki N iem u odczuwam y wewnętrzny niepokój, słuchając słów  Ew angelii i czujemy  
w  sobie jakiś niezwykły zapał, by żyć jej słowam i. Także dzięki N iem u nie tracimy nadziei 
nawet w  trudnych doświadczeniach życiowych. N ieraz dziwim y się, skąd człow iek  ma w  so 
b ie tyle wiary, wytrwałości, zapału, skąd ma tyle siły, by za  zło odpłacać dobrem, by praw
dziw ie przebaczać w edług nauki Chrystusa. D ziw im y się, będąc świadomi, jak  słaby jest  
człow iek. C zyż to wszystko nie jest  jakim ś wyrazem  działania D ucha Św iętego, działania
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w  nas sam ych O soby Boskiej? D ziałania K ogoś, Kto wyraża sobą całą m iłość i oddanie 
jakie istnieje pom iędzy O jcem  i Synem, K ogoś, Kto jest  sam oudzielaniem  się tejże m iło
ści? W szak m ówi Apostoł, że m iłość rozlana jest w  sercach naszych przez Ducha Świętego, 
który został nam dany (Rz 5,5). B yć m oże dopiero w ów czas, gdy staniemy przed Bogiem , 
zobaczymy, ileż to w  naszym  życiu zawdzięczam y D uchow i Świętemu. N iech  ta dzisiejsza  
uroczystość stanie się dla każdego z nas okazją do wyrażenia, z  głębi serca płynącej, w dzięcz
ności za wszystkie Jego dary.

B yć m oże w chodzenie w  całą złożoność teologicznych  spekulacji ujm ujących prawdę
0 Duchu Świętym  nie będzie najlepszą drogą do przybliżenia sobie choć w  pew nym  stop
niu ow ego bogactw a jakie zawiera się w  Jego O sobie. Zw ykle dla wyrażenia tego, co  jakoś 
niewyrażalne, używ a się symboli. Sam D uch św. objawia siebie za pom ocą znaków, które 
w  jakiś sposób przybliżają nam jeg o  istotę i posłannictwo.

Wraz ze zgrom adzonym i w  wieczerniku doświadczam y Go dziś najpierw pod postacią  
wiatru, jako gw ałtowne uderzenie powietrza. Jak wiadom o powietrze jest  najdelikatniej
szym  z żyw iołów . Żyjem y w  nim, nie m yśląc jednak o tym. Odczuwam y je  dopiero wtedy, 
gdy zaczyna w iać, przynosi zapachy, ciep ło, chłód lub gdy jeg o  brak zagraża nam śmiercią. 
Chrystus Pan w  rozm owie z N ikodem em , wyjaśniając tajemnicę now ego narodzenia, uży
w a następującego porównania: „Wiatr w ieje tam, gdzie chce, i szum  jeg o  słyszysz, lecz nie 
w iesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest  z  każdym, który narodził się z  D ucha” 
(J 3,8). Wiatr i D uch  są  niewidzialni, poznajem y ich  obecność po skutkach. Pozornie n ie
obecni, um ożliw iają życie. R ządzą się własnym i prawami. Wiatr w ieje, gdzie chce, D uch  
B oży  udziela się tak, jak  mu się podoba. Szum  jego  słyszysz, m ożesz w yczuć jego  ob ec
ność, poznać jego  potęgę i siłę działania, jednak ani nie w iesz, skąd pochodzi ani dokąd 
zdąża, poniew aż dociera do najgłębszej istoty cz łow ieka i w ypełn ia całe uniwersum.

Wraz z wichrem  ukazał się także ogień  w  postaci języków. O gień to następny sposób  
objawiania się D ucha Świętego w  pew nym  sensie Jego synonim. O gień jest źródłem światła
1 ciepła, oświeca, wydobywa z mroku, ogrzewa i rozpala. N ie można go zm ieszać z czym kol
w iek ani czym kolwiek zanieczyścić. N ie pomniejsza się, gdy zapala się odeń nowe płom ie
nie. Ogarnia wszystko, co się do niego zbliży, aby pochłonąć lub przeniknąć żarem. Jego 
płomienie zawsze dążą ku górze, szerzy się z w ielką szybkością i nigdy nie m ówi dość. Jedne 
ciała topi, inne hartuje a jeszcze inne oczyszcza, słow em  -  niesie w  sobie m oc przemieniania. 
Owe języki ognia zstępując na apostołów, nie palą, ale oświecają, nie niszczą, ale -  dając 
światło, przemieniają. W skazująnato, czego udzielają: jako j ę z y k i-  dar m owy dla głoszenia  
w ielkich dzieł Bożych, jako płom ień -  zapał m iłości dla uwierzytelnienia przesłania.

Tenże Duch Święty, wicher i ogień pozwala dziś Apostołom  wyj ść z ciasnego wieczernika i 
zapoczątkować trwającąpo dziś dzień rzeczywistość Kościoła, której my także jesteśm y uczest
nikami. Ich działanie napełniło zdumieniem i podziwem  zgromadzonych wówczas w  Jerozoli
mie. Tenże Duch Święty przyniósł ze sobą moc, która Żydów i Greków, niewolników i wolnych  
zjednoczyła w e jednej wspólnocie na podobieństwo ciała, które w ielość członków zespala w  
jeden organizm. Tego zatem samego Ducha świętości trzeba nam przyzywać, ilekroć braknie w  
naszym K ościele wspólnego języka i żaru miłości. Potrzeba Go nam, by i dziś umieć przema
wiać do współczesnego świata. N iech  przybywa by obmyć, co nieświęte, by oschłym  wlać 
zachętę, naginać, co jest harde, rozgrzewać serca twarde i prowadzić zabłąkane, by udzielać 
siedmiorałdch darów i zasługi męstwa i w ieńca zwycięstwa i szczęścia bez miary.

ks. Mirosław Kiwka


